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Social media beheer & advertising



    Met Jouw Social Studio 

houd jij focus op je 

business. 

    Wij focussen ons op jouw 

social media.

    We maken samen de 

juiste boodschap om 

zichtbaar te worden bij 

jouw ideale klant. 

Jouw Social Studio

Jouw team

Lieke
van Casteren

Ruud 
van de Pol

Projectmanager
Tekstschrijver

On- & offline 
media designer

1. Met Jouw Social Studio werken we samen aan een ijzersterk plan op de door jou zelf te bepalen social media kanalen.

2. Door de diversiteit aan kennis en ervaring binnen ons team bieden wij een compleet pakket aan wat aansluit bij jouw wensen.

3. Jij geeft ons bij een eerste intake informatie over jouw bedrijf; jouw dagelijkse business.  

Wij vertalen dit vervolgens in een passende strategie voor social media. 

4. Met Jouw Social Studio werk je binnen een efficiënt tijdsbestek aan een strak plan voor jouw social media content.  

 

Jij geeft ons inspiratie. Wij regelen de rest.

JOUW SOCIAL STUDIO. 
JIJ ALLE AANDACHT VOOR JOUW ONDERNEMING. 
WIJ MET AANDACHT AAN DE SLAG VOOR JOUW SOCIAL MEDIA! 



Jouw aftrap

Met Jouw Social Studio zijn wij een verlengstuk voor een onderneming als het gaat om content voor social media. Er zijn meerdere redenen te bedenken 
om eens met ons om tafel te gaan: je hebt het te druk voor social media, je vindt het misschien niet leuk of je besteedt het liever uit, zodat het op een 
professionele manier wordt opgepakt. Dat begrijpen wij allemaal. Zo werken wij:

1 
Jouw 
intake 

3 
Jouw 

content

2 
Jouw 
plan

4 
Jouw 

resultaten

WERKWIJZE
Is je interesse gewekt? Dan plannen we graag stap 1 in: 
jouw intake. In dit gesprek gaan we samen de basis 
bepalen en een strategie uitstippelen voor jouw social 
media. Wat is het doel van jouw berichten op social 
media? Wie is jouw ideale volger? Welke kanalen zijn 
geschikt om in te zetten? Hoeveel posts per kanaal zijn 
er nodig om jouw doelen te behalen? 

Vervolgens gaan we met jouw plan aan de slag 
met een vast team. Wij houden het graag eenvoudig: 
één aanspreekpunt, één telefoonnummer waar je 
gemakkelijk foto’s kunt delen en elke maand één 
overleg. In dat overleg bepalen we jouw content 
voor de volgende maand. Zo spelen we in op 
actualiteiten en verscherpen we de strategie. 

Zelf houden wij ook van efficiënt werken, om die 
reden werken we allemaal op dezelfde clouddrive. 
Eén online omgeving en één duidelijke planning. Hier 
staan jouw posts uitgeschreven, zie je de bijbehorende 
beelden en overige informatie. Hiermee hebben jij én 
wij gemakkelijk toegang tot dezelfde bestanden. Snel 
schakelen en gemakkelijk inzicht in jouw content. 

Tot slot maken we graag jouw resultaten inzichtelijk. 
Dit doen we via een vaste maandrapportage. Die 
bespreken we in het maandelijks overleg. Indien nodig, 
verscherpen we onze strategie en spelen we in op 
kansen voor jouw business.

Dit is hoe wij werken. In het kort. We begrijpen het als 
dit veel informatie is. Neem gerust contact met ons op, 
als je meer wilt weten over onze diensten en werkwijze. 
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EEN COMPLEET CONCEPT 
WAARIN JOUW CONTENT 
VOOR SOCIAL MEDIA IS GEREGELD!



Jouw optionele diensten
 Social media advertising
 Personal branding traject
 Campagnes / concepten
 Blogs / columns
 Fotografie
 Huisstijl

 Brandbook
 E-mail marketing
 Extra reels
 Extra training(en)
 Extra social kanalen 
 Social webcare

Meer weten?    info@jouwsocialstudio.nl    Lieke 06 52 65 88 12    Ruud 06 24 80 95 65

SOCIAL MEDIA POSTING

CONTENTPLANNER

TEKSTEN

HASHTAGONDERZOEK

ANALYSE /REPORTAGE

STRATEGIESESSIE

WHATSAPP SERVICE

ONTWERP

SOCIAL MEDIA WORKSHOPS

SOCIAL MEDIA STRATEGIE
Samen met jou bepalen we je social media strategie. We bespreken 
jouw doel, je ideale volgers en adviseren hoe jouw onderneming goed 
zichtbaar wordt bij deze doelgroep. 

Jouw Social Studio richt zich vooral op de platformen Facebook, 
Instagram en LinkedIn. Andere kanalen zijn altijd bespreekbaar. 

Aan de hand van een strakke contentplanner, plannen we jouw 
posts in op de aangegeven kanalen. In dit document kun jij zelf ook 
suggesties voor posts aangeven, zodat jij altijd een eerste aanzet geeft 
voor onderwerpen. Wij werken deze verder uit tot een goede post.

Een prikkelende tekst die jouw boodschap overbrengt op een 
aantrekkelijke manier voor jouw doelgroep in de toon van het kanaal 
waar de post voor bestemd is. 

Wij gaan op zoek naar hashtags die het beste bij jouw content passen 
en een hoge betrokkenheid hebben, zodat jouw posts goed scoren en 
we jouw vindbaarheid vergroten.

Iedere maand krijg je van ons een duidelijk overzicht van de resultaten 
van jouw social media posts. We kijken dan samen naar waar we 
moeten bijsturen en wat de laatste ontwikkelingen zijn binnen jouw 
bedrijf of vakgebied.

Een gepersonaliseerd advies met tips & tricks op basis van jouw eigen 
social media kanalen. 
Samen vooruitkijken en plannen.

Om makkelijk en snel te communiceren hebben wij een WhatsApp 
service opgezet. Stuur foto’s, suggesties en teksten door en we pikken 
het op. Snel en efficiënt schakelen dus.

Een goede post bestaat niet alleen uit een prikkelende tekst, daarom  
creeëren wij opvallende en aantrekkelijke visuals en posttemplates die 
passen binnen de huisstijl van jouw bedrijf. 

Een workshop over de laatste ontwikkelingen rondom social media. 
Do’s en dont’s voor jouw werknemers en extra informatie om jouw 
bedrijf nog sterker te uitten op social media. 

Jouw social media diensten
Altijd inbegrepen

Jouw social studio kansen



Jouw Social Studio

 Emmausstraat 1
 5492 BK Sint-Oedenrode

 info@jouwsocialstudio.nl

 Lieke: +31 (0)6 52658812 
 Ruud: +31 (0)6 24809565

 +31 (0)6 39182207
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